
P r o t o k ó ł  Nr XIII/2011 

z Sesji Rady Gminy w Bogorii 

spisany w dniu 29 grudnia 2011 roku 

 

Sesja rozpoczęła się o godz. 11
00

 a zakończyła o godz. 13
30

. W Sesji Rady Gminy bierze 

udział 13 Radnych na ogólną liczbę 15. Lista obecności Radnych na Sesję stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu. 

Radni nieobecni: 

1. Władysław Jaworski 

2. Stanisław Marzec 

Ponadto w sesji biorą udział: 

1. mgr Władysław Brudek  - Wójt Gminy 

2. mgr inż. Roman Pompa  - Z-ca Wójta Gminy 

3. mgr Maria Kogut   - Sekretarz Gminy 

4. mgr Ewa Gajek   - Skarbnik Gminy 

5. sołtysi wg listy obecności 

6. zaproszeni goście wg listy obecności 

 

Ad. 1 

 

Przewodniczący Rady Gminy Maciej Tutak dokonał otwarcia obrad Sesji.  

Przywitał wszystkich Radnych, Sołtysów, Wójta Gminy z kadrą zarządzającą, członków 

Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

. 

Na podstawie przedłożonej listy obecności Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że         

w sesji uczestniczy 13 Radnych. Obrady są prawomocne do podejmowania uchwał. 

 

Ad. 2 

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad sesji, który poddał pod głosowanie.  

 

Porządek obrad sesji: 
1. Otwarcie Sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

4. Powołanie Sekretarza Obrad. 

5. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) Przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2020, 

b) Uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok, 

c) Udzielenia pomocy finansowej, 

d) Udzielenia pomocy finansowej, 

e) Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na 

2012r. 

f) Uchwalenia „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony 

ofiar przemocy w rodzinie dla gminy Bogoria na lata 2011-2014”, 

g) Zmian budżetu gminy na 2011 rok, 



h) Ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem 

roku budżetowego 2011, 

i) Zmian w uchwale Nr XII/99/2011 Rady Gminy w Bogorii z dnia 30 listopada 

2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych, 

j) Wyrażenia zgody na wydzierżawienie części lokali użytkowych, 

k) Rozpatrzenia skargi Pani Lucyny Kołacz dotyczącą działalności Wójta Gminy 

Bogoria. 

6. Interpelacje i wolne wnioski. 

7. Zamknięcie sesji. 

 

Rada Gminy porządek obrad przyjęła jednogłośnie. 

 

Ad. 3 

 

Protokół z poprzedniej Sesji został wyłożony radnym do wglądu. Radni odnośnie treści 

protokołu nie wnieśli żadnych uwag i zastrzeżeń. Rada Gminy przyjęła protokół                    

Nr XII/2011– jednogłośnie. 

 

Ad. 4 

 

Rada Gminy na Sekretarza obrad powołała Radnego Wiesława Barabasz – jednogłośnie. 

 

Ad. 5 

 

Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XIII/103/2011 w sprawie przyjęcia wieloletniej 

prognozy finansowej na lata 2012-2020 – jednogłośnie, 

b) Skarbnik Gminy przestawiła budżet gminy na 2012 rok oraz opinię Regionalnej Izby 

Obrachunkowej o przyjęciu projektu budżetu na 2012 rok. 

 

Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XIII/104/2011 w sprawie uchwalenia budżetu gminy 

na 2012 rok – jednogłośnie, 

c) Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XIII/105/2011 w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej – jednogłośnie, 

d) Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XIII/106/2011 w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej – jednogłośnie, 

e) Pani Grażyna Mucha członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych przedstawiła Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na 2012 rok. 

 

Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XIII/107/2011 w sprawie uchwalenia Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania 

Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na 2012 rok – jednogłośnie, 

 

f) Pan Witold Łasisz, Przewodniczący Komisji Interdyscyplinarnej przedstawił Program 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla 

Gminy Bogoria na lata 2011-2014. 

 



Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XIII/108/2011 w sprawie uchwalenia Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla 

Gminy Bogoria na lata 2011-2014 – jednogłośnie, 

 

g) Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 

2011 rok. 

 

Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XIII/109/2011 w sprawie zmian budżetu gminy na 

2011 rok – jednogłośnie, 

 

h) Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XIII/110/2011 w sprawie ustalenia wykazu 

wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 – 

jednogłośnie, 

i) Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XIII/111/2011 w sprawie zmian w Uchwale Nr 

XII/99/2011 Rady Gminy w Bogorii z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie 

określenia stawek podatku od środków transportowych – jednogłośnie, 

j) Rada Gminy Nr XIII/112/2011 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części 

lokali użytkowych – jednogłośnie, 

k) Rada Gminy Nr XIII/113/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Lucyny Kołacz na 

działalność Wójta Gminy Bogoria – większością głosów (12 za, 1 wstrzymujący). 

 

Ad. 6 

 

Interpelacje i wolne wnioski: 

Radni nie zgłaszali interpelacji. W wolnych wnioskach głos zabrali: 

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał pismo Pana Chodurek Jerzy w sprawie sprzedaży 

nieruchomości w Kiełczynie.  

 

Wójt Gminy złożył wyjaśnienia: 

Sprawa ta trwa już rok. W marcu Rada podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na sprzedaż 

nieruchomości w drodze bezprzetargowej dla spadkobierców. W ¾ spadkobiercom jest Pani 

Krystyna Grabińska, która przesłała pismo, że nie jest zainteresowana zakupem, a w ¼ Pan 

Chodurek. 

W trakcie badania dokumentów prawa pierwokupu mają spadkobiercy, a Pan Chodurek jest 

spadkobiercom spadkobiercy i dlatego odmówiliśmy sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 

Sprawa jest dalej skomplikowana, bo jeszcze jest lokator. 

Radca prawny wydał jednoznaczną opinię, że Pan Chodurek nie jest uprawniony do 

skorzystania z prawa kupna bezprzetargowo. Na co złożył swoje opinie, które nie są 

jednoznaczne. Zwrócił się z pismem żeby zawiesić sprzedaż, aby miał czas żeby to sąd wydał 

wyrok w tym temacie. 

 

Rada Gminy przychyliła się do prośby Pana Chodurka (odpowiedź w załączeniu do 

protokołu) 

 

Sołtys wsi Szczeglice: 

U nas lokal użytkowy po Panu Skowron jest wolny i czy nie można go wydzierżawić. 

 



Wójt Gminy: Sprawa ta również długo się ciągnęła, bo Pan Skowron nie zdał mieszkania 

ponieważ miał tam swoje rzeczy. Obecnie musimy powołać Komisję żeby stwierdzić do 

czego się budynek nadaje tzn. czy do rozbiórki a czy do kapitalnego remontu. 

 

Radny Andrzej Mucha: 

Złożył podziękowania wszystkim, którzy się przyczynili do położenia nowej nawierzchni na 

drodze w Woli Kiełczyńskiej. Mieszkańcy tego rejonu są bardzo zadowoleni i bardzo 

dziękują. 

 

Ad. 7 

 

Przewodniczący Rady Gminy oraz Wójt Gminy złożyli życzenia noworoczne. 

 

Przewodniczący Rady Gminy dokonał zamknięcia obrad Sesji Nr XIII. 

 

Protokołowała:       Sekretarz obrad: 

 

Renata Borek        Wiesław Barabasz 


